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Uchwały Konferencji 
K r y m s k i e j ,  

ich przyczyny i skutki 
Konferencja „wielkiej trójki", która 

przejdzie do historii jako „Konferencja 
Krymska", wypowiedziała swoje postano
wienia w sprawie przyszłości Polski. Jako 
granicę wschodnią Polski przyjęto linię Cu
rzona, ale granicy zachodniej nie wytknię
to, przyrzekając nam tylko ogólnikowo 
rozszerzenie i ulepszenie granicy polsko -
niemieckiej po konferencji pokojowej. No
wy „Tymczasowy Rząd Jedności Narodo
wej" dla ziem polskich, położonych na za
chód od linii Curzona, ma być utworzony z 
„przywódców demokratycznych stronnictw 
politycznych Polski i polityków polskich o 
nastawieniu antyfaszystowskim", ale nie 
będzie to nowy rząd polski, który wejdzie 
legalnie w prawa rządu polskiego w Londy
nie i zastąpi t. zw. lubelski rząd tymcza
sowy. 

Uchwała konferencji „wielkiej trójki" 
mówi wyraźnie o „zreorganizowaniu tym
czasowego rządu lubelskiego" na zasadach 
demokratycznych przez powołanie do niego 
wybitnych przywódców stronnictw i polity
ków, przebywających w Kraju, jak i za
granicą. Powołaniu tego rządu ma patro
nować komisja, złożona z trzech osób: z 
sowieckiego komisarza dla spraw zagranicz
nych, Mołotowa, oraz z brytyjskiego i ame
rykańskiego ambasadora w Moskwie, Clar
ka i Harrimana. Uchwała — powiedzmy 
sobie otwarcie — praktycznie przekreśla 
rząd polski w Londynie. 

Z postanowień Konferencji Krymskiej 
wynika jasno, jak sobie odpowiedzialni kie
rownicy Stanów Zjednoczonych, Rosji So
wieckiej i Wielkiej Brytanii wyobrażają 

,,silną, niezawisłą i demokratyczną Polskę" 
i jak pojmują „zasady Karty Atlantyckiej", 
na które Konferencja Krymska powołuje 
się kilkakrotnie. 

Nie ulega dla nikogo najmniejszej wąt
pliwości, że olbrzymia większość narodu 
polskiego tłómaczyła sobie zarówno zasady 
Karty Atlantyckiej, jak i podstawy, na ja
kich powinna się oprzeć „silna, niezawisła 
i demokratyczna Polska" inaczej, niż to 
czynią uchwały Konferencji Krymskiej. 

Ani jeden Polak bowiem nie może za
pomnieć o wielkiej roli, jaką nasze Kresy 
Wschodnie z Lwowem i Wilnem odgrywały 
przez 6 wieków w życiu politycznym i kul
turalnym Polski i nie może nie odczuć 
wskutek tego głęboko i boleśnie odłączenia 
tych ziem od Polski, jakiego dokonała u-
chwała Konferencji Krymskiej. 

Dochodzi do tego, że także na Zachodzie 
spotyka nas wielkie rozczarowanie wsku
tek tego, że nie przyznano nam równocześ
nie linii Odry, czego po oświadczeniach 
marszałka Stalina i premiera Churchilla 
spodziewano się nieomal napewno. Zado
wolono się tylko ogólnikowym podkreśle
niem możliwości rozszerzenia granic zacho
dnich Polski na północy i na zachodzie. 

» * » 
Dwa pytania wysuwają się na pierwsze 

miejsce z sytuacji, jaką wytworzyły dla nas 
postanowienia Konferencji Krymskiej: 

— Czy można było, przez unikanie błę
dów i aktywną politykę uniknąć bądź ne
gatywnych, bądź niekorzystnych dla nas 
postanowień „wielkiej trójki" albo conaj-
mniej zmniejszyć ich rozmiar na naszą ko
rzyść ? 

Drugie pytanie: — Co należy teraz zro
bić, by uratować pełną niezawisłość Polski? 

Ostatnie zagadnienie, w wielu kołach, nie 
wyłączając anglosaskich, uchodzi za jesz
cze ważniejsze, od zagadnienia granic. 

A jednak dla nas Polaków dwa te pyta
nia łączą się właściwie w jedno. Trzeba 
było sobie dawno powiedzieć i trzeba to 
sobie dziś uświadomić, że te koła polskie, 
które w przeszłości popełniały jeden błąd 
za drugim i niczego nie przewidywały, na
pewno i obecnie nie rozwiążą pomyślnie za
gadnień, złączonych z koniecznym dziś wy
siłkiem uratowania pełnej niezawisłości 
Polski. Dowodzi tego przeszłość nasza z o-
kresu wyprawy kijowskiej, która już w r. 
1920 zagroziła istnieniu Polski i okres po-
majowy. Dowodem dalszym, może jeszcze 
tragiczniejszym, to historia błędów politycz
nych, popełnionych od września 1939 r., a 
przedstawionych trafnie w powtórzonych 
(przez nas artykułach Stanisława Mikołaj
czyka i Ksawerego Pruszyńskiego. 

Pru°<zyóski, chociaż pochodzi z Kresów 
Wschodnich, jednak trafnie zanalizował i 
zrozumiał pràwdy, nakazy i doświadczenia, 
od których uwzględnienia zależała w prze
szłości, jak i dziś zależna jest przyszłość 
narodu i państwa polskiego. Zlekceważenie 
tych prawd, nakazów i doświadczeń przez 
sanację i jej dzisiejszych epigonów, orjen-
tujących się akurat odwrotnie, prowadzi 
Polskę od klęski do klęski 

Dla każdego myślącego człowieka jest 
rzeczą jasną, że także w obecnej rozstrzy
gającej chwili, ustępstw ze strony Rosji 
Sowieckiej można się było chyba tylko spo
dziewać pod wpływem premiera Churchil
la i prezj'denta Roo^velti» Trzeba było z 
naszej strony, zarówno obecnie, jak i w 
przeszłości, ułatwić im wywieranie owych 
wpływów na naszą korzyść. Tymczasem 
w chwili najwięcej decydującej, wpływowe 
koła wystąpiły przeciw polskim mężom sta
nu, którzy — za zgodą całego rządu — 
dwukrotnie udali się do Moskwy, by tam 
bronić interesów i przyszłości Polski. 

(Dokończenie na str. 2-giej (łam 4-ty) 
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Budapeszt zdobyty 
po 6 tygodniach walk Î 

Armia Koniewa otoczy ta Głogów i dochodzi do Żagania 
M o s k w a .  —  O g ł o s z o n o  z d o b y c i e  B u 

dapesztu, stolicy Węgier, po 6-ctu tygod
niowych walkach. 

Na Dolnym Śląsku wojska Koniewa, po 
sforsowaniu rzeki Bober, doszły do rzeki 
Queis, wpływającej do Bobru między 
Szprotawą a Żaganiem, zajmując 150 miej
scowości. Na północny - wschód od tego 
odcinka otoczono miasto Głogów, którego 
załoga jest niszczona. 

Podczas gdy prawe skrzydło Koniewa 
kieruje się ooraz wyraźniej w stronę Ber
lina, inna kolumna wojsk Koniewa, po zdo-
bycu Bolesławla (Bunzlau) kieruje się w 
stronę Gorlic. 

Wojska sowieckie, po przełamaniu fron
tu niemieckiego na Śląsku, zajęły ldlka lot
nisk, zdobywając m. in. 345 samolotów. 

Żuków, demolując obronę niemiecką pod 
Frankfurtem, wywiera coraz większy na
cisk w kierunku Szczecina i Bałtyku. Na 
Pomorzu zachodnim zajęto miasta Neuwe-
del i Kallies. 

Wezbrana Odra utrudnia 
działania armii sowieckiej 
Moskwa. — Nagła odwilż wywołała dal

sze wezbranie wód Odry, powiększonych 
już po ostatnich deszczach. Poziom wody 
w ciągu niecałych 48 godzin podniósł się 
o blisko 2 m. Na rzece płyną wielkie blo
ki lodu i zrywają mosty, zbudowane przez 
wojska rosyjskie, komplikując dostawy 
dla armii. Na pewnym odcinku saperzy 
sześć razy w ciągu dnia odbudowywali je
den i ten sam most. 

Sześć tygodni walk w stolicy Węgier 
MOSKWA. — Stalin ogłosił w rozkaziedziennym upadek Budapesztu, ostatniej sto

licy dawnych państw wasalskich Niemiec hitlerowskich, potężnego bastionu przed 
Wiedniem. 

Ogółem wzięto do niewoli w czasie walk o stolicę Węgier, 110 tys. Niemców i Wę
grów z gen. von Wildenbruchem dowódcą garnizonu.Niemcy stracili 49 tys. zabitych. 

Walka o Budapeszt trwała przeszło 6 tygodni. 
Załoga otoczona i pozbawiona dowozu, broniła 
się z rozpaczliwy odwagą. W niezmiernie cięż
kich walkach trzeba było zdobywać dom po do
mu, dzielnicę po dzielnicy. Obydwie strony po
nosiły wielkie straty. Niemcy usiłowali ratować 
załogę Budapesztu przez atak od zewnątrz na 
oblegającą armię sowiecką i zdołali w połowie 
stycznia dojść na odległość 40 km. od stolicy 
Węgier. Zostali jednak zatrzymani i po długich 
walkach wreszcie odparci. 

Oblężenie Budapesztu i walki w mieście moż
na pod względem warunków terenowych i za
ciętości porównać tylko z sierpniowym powsta

niem warszawskim, z tą jednak różnicą, że w 
Warszawie bili się żołnierze podziemni, kobiety 
i dzieci, podczas gdy w Budapeszcie broniąca 
się załoga składała się z wyborowych oddzia
łów niemieckich i węgierskich. Walczono zarów
no w piwnicach jak i dachach domów, w kana
łach odpływowych, w domach robotniczych, pa
łacach i fabrykach. 

Zdobycie Budapesztu, jednego z najpiękniej
szych stolic europejskich, dziś leżącej w rui
nach, uwalnia poważne siły sowieckie, które, 
jak należy wywnioskować z rozkazu Stalina, 
podejmą obecnie marsz w kierunku Wiednia. 

Postępy iontgomery'ego zmusiły Rundstedta 
do ściągania wielkich posiłków 

Londyn. — Ofensywa angielsko - kana
dyjska rozwija się nadal pomyślnie. Mont-

Wytyczne z Kraju 
celem uregulowania 

stosunków polsko - sowieckich 
Rząd polski w Londynie otrzymał z Kra

ju wytyczne na temat uregulowania stosun
ków polsko - sowieckich. Wytyczne te na
deszły jeszcze przed rozpoczęciem ofensywy 
rosyjskie (12. I.) i przed ogłoszeniem Ko
mitetu Lubelskiego rządem tymczasowym 
(5. 1. 45). 

Organ Stronnictwa Ludowego „Jutro Pol
ski" stwierdza, że rząd p. Arciszewskiego 
tych wytycznych nie wykorzystał, choć lu
dzie w kraju w obliczu największego nie
bezpieczeństwa zbierali się w podziemiach, 
by móc zawiadomić rząd o swoim stano
wisku. 

,,Jutro Polski" uważr przeto za niesły
chany błąd rządu polskiego, że wytycznych 
z Kraju na temat uregulowania stosunków 
polsko - rosyjskich nie wykorzystał na 
czas. Pismo wyraża przypuszczenie, że 
szybkie opracowanie i złożenie wytycznych 
rządom amerykańskiemu, brytyjskiemu i 
rosyjskiemu, byłoby może jeszcze wstrzy
mało późniejsze fakty dokonane. 

Niestety nie uczyniono tego, chociaż był 
na to cały tydzień czasu. 

„Piszemy te słowa — pisze „Jutro Pol
ski" — nie dlatego, by Rządowi dokuczyć, 
ale by Krajowi i jego władzom podziem
nym, które już znajdują się w obliczu wkra
czających wojsk sowieckich, wystawić 
świadectwo dobrej woli Kraju do ułoże
nia stosunków polsko - sowieckich". 

Citrin za umiędzynarodo
wieniem Śląska . . . 

Londyn. — Przytaczając przemówenie 
Sir Waltera Citrina na międzynarodowym 
kongresie syndykatów robotniczych o or
ganizacji pokoju, pisma angielskie podkre
ślają, jako znamienny, pogląd jego na spra
wę losu niemieckich ośrodków przemysło
wych. Sir Citrin przekładałby mianowicie, 
nad odcięcie Górnego Śląska, zagłębia 
Sarry i innych okolic przemysłowych od 
Rzeszy i zamienienie Niemiec w kraj czy
sto rolniczy, zastosowanie zarządzeń mię
dzynarodowych. 

Posiedzenie rządr polskiego 
L o n d y n .  —  W e  w t o r e k ,  p o  o g ł o s z e 

niu uchwał Konferencji Krymskiej, odby
ło się tu posiedzenie rządu polskiego, któ
ry rozpatrywał wytworzoną sytuację. 

gomery, po zajęciu Cleves, część swych 
wojsk skierował na północ, przecinając ko
lej, prowadzącą w stronę Renu, podczas 
gdy na południu inna kolumna otoczyła 
miasto Goch. Wielki las, Reichswald, jest 
prawie całkowicie oczyszczony i Niemcy 
trzymają się jedynie na jego wschodniej 
krawędzi. 

Wielki sukces odniosła III. armia amery
kańska zająłwszy miasto Pruem, stanowią
ce silną opozycję w niemieckim systemie 
obronnym. Na południe od Pruem, zdobyto 
miejscowości Janden 

Rundstedt, aby zatrzymać pochód alianc
ki, zgromadził, giówr' na odcinku armii 
Montgomery'ego, 7 dywizji. Oczekuje się 
wzmocnienia walk na tym odcinku. 

• 
Bombardowanie Niemiec 

Londyn. — W ciągu poprzedniej nocy 
angielskie „Moskity" bombardowały Sztut-
gart. Za dnia trwała dalsza akcja niszcze
nia niemieckiej sieci komunikacyjnej. 

Rzym. — Amerykańskie „fortece lata
jące" bombardowały obiekty w okolicach 
Wiednia. 

• 
„V 1" spadł na tłum ludzi 

w Londynie 
Londyn. — Bomba latająca „V. 1", spadłszy 

w Londynie, uderzyła w tłum ludzi, uczestni
ków kongresu religijnego. Dokładnej ilości o-
fiar jeszcze nie obliczono, liczba delegatów, któ
rzy uczestniczyli w kongresie, nie jest bowiem 
znana. 

KOPENHAGA. — Akty sabotażu w Danii 
mnożą się. Na dworcu w Arthus wybuchły 2 
bomby paraliżując cały ruch. 

Prusy Wschodnie 
Rosjanie zdobyli wielkie łupy wojenne w. 

Elblągu, arsenale niemieckiej floty wojen
nej. Zdobyto m. in. milion pocisków arma
tnich, milion min i przeszło tysiąc wago
nów kolejowych. 

• 
Pomorze 

Armia Rokossowskiego podczas walk na 
Pomorzu zajęła na północ od Bydgoszczy 
świecie, po lewym brzegu Wisły, oraz 160 
innych miejscowości. 

Na północny - zachód od Piły, dookoła 
której walki trwają, zajęto 30 miejsco
wości. 

• 
Śląsk 

Lewe skrzydło Koniewa stoi nadal w za
ciętych walkach na południu Górnego ślą
ska, na odcinku Racibórz — Rybnik. Na
tomiast armia gen. Petrowa, po zajęciu 
Bielska, czyni dobre postępy w kierunku 
Morawskiej Ostrawy, zbliżając się do Cie
szyna. 

• 
Imponujące liczby 

Moskwa. — W okresie miesiąca, od roz
poczęcia ofensywy sowieckiej, oddano w 
stolicy Rosji 56 salw celem uczczenia od
niesionych zwycięstw. W okresie tym zdo
byto 303 miasta i ok. 30 tys. innych miej
scowości, z których 177 miast i ok. 10 
miejscowości znajduje się na terytorium 
Niemiec. 

• 
Berlin przygotowuje się 

do walki 
Zurych. — Podczas narad dowódców niemiec

kich i kierowników armii hitlerowskiej w kwa
terze głównej Hitlera, postanowiono bronić Ber
lina ,,za wszelką cenę i bez względu na mia
sto. nawet gdyby miało zostać zniszczone". 

Do Berlina przybyło podobno 15 dywizyj SS. 
oraz liczne formacje Gestapo i policji. Wszyst
kie mosty zostały podminowane, a setki do
mów zamieniono na blockhauzy. 

• 
Goebbels ...woilzeiu 

Dowódcą ..Volkssturmu" berlińskiego miano
wano Goebbelsa. Charakterystycznym jest przy 
tym, że Goebbels z powodu swego kalectwa 
(kuleje mocno) nigdy nie służył w wojsku. 

* • * 
Wojska SS. użyły w Bremie broni przeciw 

robotnikom portowym i marynarzom, którzy od
mówili wstąpienia do wojska i zabarykadowali 
się w porcie. 

Sprzedaż papierosów w Berlinie jest wolna; 
sprzedawcy są zdania, że władze nie będą w 
stanie przeprowadzić rozdziału tytoniu w marcu. 

Kobiety i dziewczęta niemieckie przymusowo 
zaciągnięte zostaną do kobiecych jednostek 
Volkssturmu. 

• 
Ewakuacja trumien 

Sztokholm. — Donoszą z Niemiec, że z Potsda-
mu przewieziono do jednego z zamków w Tu
ryngii trumnę, ze szczątkami Fryderyka Wiel
kiego. W zamku tym znajduje się również 
trumna ze szczątkami Hindenburga, zabrana z 
Tannenbergu, po wysadzeniu przez Niemców 
w powietrze wybudowanego tam monumental
nego mauzoleum. 

• 
W czterech tygodniach 

Niemcy stracili na Wschodzie 
11 generałów 

Moskwa. — Od początku ofensywy so
wieckiej zostali zabici na froncie wschod
nim generałowie niemieccy, dowódcy: 42. 
korpusu, 56. korpusu pancernego, 69, 72, 
78, 214 i 342 dywizji piechoty — czyli o-
gółem 7 generałów. 

Do niewoli dostało się 4 generałów, a mia
nowicie dowódcy 80 i 433 dywizji piecho
ty, 10 dywizji grenadierów pancernych oraz 
generał lotnictwa. 

Internowani w Szwajcarii żołnierze polscy 
oddali gościnnej 

Zurych. — Szwajcarski dziennik „Sieg 
und Ehre" pisze pochlebnie o żołnierzach 
polskich, internowanych w Szwajcarii. Pi
smo zaznacza, że zdobyli oni sobie dzięki 
swojej pracowitości, powszechne uznanie i 
szacunek ludności szwajcarskiej. 

Jak wynika z danych, opublikowanych 
przez pismo, internowani żołnierze polscy 
wybudowali 196 Km. nowych dróg, 46 no
wych mostów i poświęcili 200 tys dni ro
boczych dla prac melioracyjnych Szcze
gólnie wyróżnili się zaś w kopalniach wę
gla i rudy. 

Jak zaznacza dziennik, Polacy dokonaną 

ziemi wielkie 
pracą pokryli całkowicie 
utrzymania. 

usługi 
koszta swojegd 

Wiadomości krótkie 
PARYŻ. Na szóstym kongresie narodowym 

sionistów francuskich, uchwalono rezolucję, do-
magajłici} stię natychmiastowego utworzenia pań
stwa żydowskiego w Palestynie. 

LONDYN. — Kząd jngosłowiaósku Subasicsa 
udaje się do Jugosławii, gdzie w myśl porozu
mienia z marsz. Tito nastąpi utworzenie rząda 
jedności narodowej. 

LONDYN — Rzad angielski zamierza wy* 
słać do Francji grupę parlamentarzystów, dla 
zbadania sytuacji żywnościowej we Francji. 

LONDYN. — 23 osoby zginęły na skutek row 
bicia się samolotu w Wilmington (Sussex).« 



Str. 2* N a r o d o w i e c  »Nr. 39. 

Czwartek 

D z i ś  :  
Faustyna m. 

J u t r o :  
Julianny p. 

P o j u t r z e :  
Sylwina p. 

Adres: „.NARODOWIEC" Len (P. de V.) 
101, rue Emile Zola. — Nr. tel.: Lens 227. 
Poczt. Konto Czekowe: C.C. LILLE 16657. 

Modlitwa za Ojczyznę 
(Wyjątek z tekstu dawnego) 

Boże coś Polskę przez tak liczne wieki 
Otaczał blaskiem potęgi i chwały.... 

* « $ 
Wróć naszej Polsce świetność starożytną, 
Użyźniaj pola, spustoszałe łany, 
Niech szczęście, wolność na wieki w niej 

[kwitną, 
Poprzestań karać, Boże zagniewany! 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: 
Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. 

EC BS A BtMA 
Przysłowia są mądrością ludów... 

Jedfno z nich mówi nam:„Pomóż sam sobie, 
a Pan Bóg ci dopomoże". Znaczy to, że 
trzeba przede wszystkim starać się same
mu o własne sprawy, a wówczas można li
czyć na pomoc innych. 

* • # 

Premier Arciszewski w wywiadzie do je
dnego z pism londyńskich, po przemówieniu 
Churchilla w Izbie Gmin dn. 15. grudnia 
19-Ł4 r., powiedział m. in.: 

„... muszę stwierdzić, że Polska niema ża
dnych zamiarów ekspansywnych nawet w 
stosunku do swego zachodniego sąsiada. 
Nie chcemy Wrocławia i Szczecina!" 

Nie wiemy, kogo prem.er Arciszewski 
miał na myśli, mówiąc: „my". Przypusz
czać możemy jedynie, że myślał tylko o so
bie i swoich przyjaciołach politycznych. Na
ród polski jest bowiem innego zdania! Lecz 
„trzej doktorzy", o których wspomniał we 
wczorajszym numerze niepozbawiony zmy
słu satyrycznego wychodźca - górnik, za
stosowali się do życzenia Premiera i spra
wę granic zachodnich odłożyli do... lepszych 
czasów konferencji pokojowej. 

Strach pomyśleć coby było, gdyby Pre
mier częściej wypowiadał różne życzenia... 

Wiadomości miejscowe z różnych stron 
£ 

Echa pobytu „Lwowskiej Fali" 
Znana „Lwowska Fala", która występowała 

w szeregu miejscowości na Wychodźtwie w ra
mach „Teatru żołnierza Polskiego", wyjechała 
z powrotem do Anglii. 

Artystki i artyści, wchodzący w skład „Lwow
skiej Fali", popularni jeszcze z okresu przed
wojennego, występowali w ostatnich tygodniach 
przed wielu tysiącami wychodźców, zdobywając 
sobie wszędzie ogólny poklask i wielką sympa
tię. Po latach okupacji Wycliodztwo miało znów 
możność usłyszeć słowo polskie i pieśń polską 
w interpretacji o wysokiej klasie artystycznej. 
To też Wychodźtwo dziękuje Zespołowi za spę
dzone chwile, życzy mu dalszego powodzenia i 
ponownych odwiedzin. 

Jeżeli podczas pobytu „Lwowskiej Fali" nie 
zawsze mogliśmy szczegółowo o nim informo
wać to dlatego, że ci, którzy wzięli Zespół 
Lwowski pod swoją „opiekę", nie uważali za 
stosowne wysyłać jakichkolwiek informacji do 
prasy. Fakt ten osądza ich samych. 

LENS - MIASTO, szyb 2. — Rada Rodziciel
ska posiada następujący zarząd: Prezes: Kujań-
ski Józef, 14, Vieux Chemin d'Annay. — Sekre
tarz: Pawlak Wh — Skarbnik: śniady Józef. 

Apelujemy do wszystkich Rodziców, aby po
syłali swe dzieci na lekcje polskiego, gdyż zna
jomość języka polskiego, będzie im potrzebna. 

LENS,szyb 2. — Na walnym zebraniu Bractwa 
Róż. żywego wybrano następujący zarząd: Prze
wodnicząca: Lenart Agnieszka, 29, Grand-Condé 
Lens (P. de C.); sekretarka: Maciejewska We
ronika; skarbniczka: Tornas Marianna. 

* * * 

Na walnym zebraniu Tow. Pol. Kat. św. Bar
bary" wybrano następujący zarząd: Prezes: Ma
ciejewski Franciszek, 9, rue de Londres, Lens 
(P de C.). Sekretarz: Sójka Ignacy. Skarbnik: 
Zygmunt Andrzej. 

ROUVROY-NOUMEA. — M. K. W. podaje 
wszystkim zarządom b. towarzystw miejscowych 
iż w niedzielę 25. 2. b.r. odbędzie się zebranie 
M.K.W. o godz. 3 popoł. w Ochronce. 

Zagadnienie społeczne 
w przyszłych układach 

pokojowych 
Londyn, (PAT) — Odbyło się pierwsze 

posiedzenie Komitetu Ekspertów, zwołane
go z inicjatywy polskiej, przez Międzyna
rodowe Biuro Pracy dla rozwiązania pro
blemów społecznych w przyszłych układach 
pokojowych. Komitet wraz z ekspertami z 
sześciu krajów europejskich (ze strony pol
skiej dr. St. Fischlowitz) i przedstawiciela
mi U. N. R. R. A. ustalił projekt planu 
normalizacji praw ubezpieczeń społecznych, 
praw robotników, w czasie wojny, deporto
wanych na roboty przymusowe do Niemiec; 
Jednocześnie omawiano sprawy odszkodo
wań ubezpieczeń społecznych dla krajów 
okupowanych, jak też i sprawę poszczegól
nych praw ubezpieczeniowych obywateli, 
dotyczących strat i uszkodzeń, wynikłych 
z działań wojennych i okupacji. 

W obronie robotników 
obcokra j owych 

Przemawiając podczas dyskusji budże
towej wobec Zgromadzenia Doradczego, p. 
Daniel Mayer, w imieniu grupy socjalistycz
nej, ujął się za cudzoziemcami. 

P. Mayer domagał się zakazu utworzenia 
jakiegokolwiek towarzystwa immigracyjne-
go, prywatnego — nowoczesnych handla
rzy murzynów — oraz zniesienia przepisów 
o nadzorowaniu cudzoziemców, wydanych 
przez rząd w Vichy, szczególnie zaś „smut
nej pamięci" obozów. 

•- -25 
1945 

W dnio 25-lecia pożycia małżeńskiego 
naszym kochanym Rodzicom 

Tomaszowi filet ma liczy k 
oraz Jego czcigodnej Małżonce 

z dons88 Twardowskiej 
składamy jak najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bo
żego oraz doczekania się Wesela Złotego. 
Tego Wam życzą wdzięczne dzieci: 

EDRUS i LEOŚ, znajdujący się jako 
ochotnicy w szeregach armii iraneu-
s ki ej oraz córka MARYCH NA z n»ę-
żcm JERZYM i synkiem EDZIEM. 

Carvin, dnia 8-go lutego 1945 r. (76) > 

$ 1920 

\ 

i 
VERMELLES. — Bractwo Róż. żyw. wybrało 

następujący zarząd: Prezeska: Wasielewska Fr., 
sekretarka: Kramarczyk Marianna; skarbnicz
ka: Knop Barbara. Zebrania odbywać się będą 
co kwartał w szkółce dzieci polskich. 

HOUDAIN. — Koło Teatralne „Gwiazda Jed
ności" odbędzie zebranie 18. 2. o 2 popoł. w 
sali p. Pawłowskiego. 

Zarząd Koła jest następujący: Prezes: Czer
niak Edmund, 31, Avenue des Aéronautes. Se
kretarz: Czerniak Ignacy, 20, Place de la Marne 
Skarbnik: Koterba Edmund. Reżyser: Reszel J. 

MARLES LES MINES. — Polska sekcja ko
szykówki przy „Etoile Sportive" odbędzie walne 
zebranie 18. lutego w siedzibie klubu. Panny 
które chciałyby wstąpić do klubu, niech zgłoszą 
się do- p. Raynalda, inżyniera głównego na fos
se 2-bis, który jest opiekunem i zarazem preze
sem klubu. 
OSTRICOURT - OIGNIES. — Koło Inwalidów 
Wojennych urządza zebranie 18. 2, br. o 3 popoł. 
w lokalu kol. Łagockiego szyb 1. 

OSTRICOURT OIGNIES. — Tow. Polskich 
Górników pod op. św. Barbary, wybrało nastę
pujący zarząd: Prezes: Koch Franciszek. — Se
kretarz: Dąbrowski Karol. — Skarbnik: śmi-
gowski Michał. — Zebrania odbywać się będą 
co trzecią niedziele miesiąca. 

MASNY. — Stow. Rez. i b. Wojsk, posiada na
stępujący zarząd: Prezes: Lasowski Fr., rue de 
Roucourt. — Sekretarz: Galiński Stanisław, rue 
Paderewski, 16. — Skarbnik: Patan Jan. — Ze
brania odbywać się będą co czwartą niedzielę 
miesiąca. 
DOUAI. 

— (Zastępca dyrektora więzienia zdegrado
wany). — „Journal Officiel" ogłosił, że zastęp
ca dyrektora więzienia w Douai, Jacques Sé-
geac, został usunięty ze swego stanowiska i zde
gradowany na ekonoma. W tym charakterze 
przydzielono go do zakładu karnego w Saint -
Quentin. 

Urodziła 22-gie dziecko 
Doullens. — Rodzina pp. Mallart-Petit, po

większyła się w tych dniach o 22-gie dziecko, 
dziewczynkę, której dano na imię Nadia. Naj
starszy z^dzieci, Wiktor, liczy 23 lata. 

Gdzie znajduj*! się jeńcy 
wojenni? 

Międzynarodowy Czerwony Krzyż dostarczył 
następujących danych o obozach jeńców na te
renie Niemiec, których siedzibę zmieniono: 

Stalag VI-F z Bocholt do Munster nad/Ems; 
Stalag VI-J Krefeld do Donsten; 
Stalag VI-G z Bonn-Duisdorf i Stalag XII-D 

z Trewiru, do Bergneustadt pod Gummersbach, 
w pobliżu Koblencji; , , 

Stalag XII-D z Treviru 20 km. od Mannheim; 
Stalag XII-F z Forbach — 20 km. od Mann

heim ; 
Oflag VI-D z Munster do Soest; 
Stalag III-B z Fuerstenberg do Buchenwald, 

pod Weimarem; 
Stalag VIII-B z Cieszyna do Gorlic; 
Stalag 344 z Lamsdorf do Gorlic; 
Oflag 10 Montwuy, Oflag XVIII-A Leibnitz i 

Stalag 369 Kobierzyn — rozwiązane w sierpniu 
1944 roku ; 

Stalag XX-A z Torunia i Stalag XX-B z Mal
borku, więźniowie z Grudziądza — przeniesieni 
w nieznanym kierunku; 

Stalag V-C Offenbach, Stalag XII-A Limburg, 
Stalag VI-D Dortmund — brak wiadomości. 

Informacje z źródeł miarodajnych mówią, iż 
podczas przenoszenia Stalagu I.A. do Królewca i 
Stalagu I.B. do Malborku, wielu jeńców zbiegło, 
co potwierdza uwolnienie jeńców przez wojska 
sowieckie. ^ 

Zatarg Paryża i Lilie o usa sio 
Między Paryżem i Lille doszło do zatargu z 

powodu tak cenionego w dzisiejszych czasach 
masła. 

Władze departamentu Nord postarały się o 
otrzymanie masła z Normandii. Dokonano mia
nowicie zamiany 50 ton cukru, na tyleż ton ma
sła. przeznaczonego na przydział dla konsu
mentów. 

Transport masła tymczasem utkwił w Pary
żu, zablokowany przez tamtejszy urząd żywnoś
ciowy. Podobno niewiele brakowało, aby masło, 
zamiast zostać zjedzone na Północy, dostało się 
do żołądków Paryżan. Prefekt dep. Nord, p 
Verlomme poczynił jednak energiczne starania, 
by masło „odblokować" zawczasu. Obecnie jest 
ono w drodze na Północ i niebawem przybę
dzie do Lille. ^ 

Wybuch w cytadeli paryskiej 
Paryż. — W godzinach rannych rozległy się 

onegdaj odgłosy silnej eksplozji. Wydarzyła 
się ona w cytadeli, podczas manewrowania przy 
minach niemieckich, prawdopodobnie wskutek 
nieostrożności. 7 robotników, jest lekko rannych. 
Pięciu zasypanych zostało gruzami i niewiado
mo, czy wydobędzie się^ ich żywych. 

Skradziono 12 milionów fr. 
Epfinay sur Orge. — śmiałej kradzieży, która 

przyniosła złodziejom 12 milionów franków, do 
konano wieczorem w Epinoy sur Orge. Dwuna
stu zamaskowanych bandytów zatrzymało pół 
ciężarówkę, wiozącą wpływy z wyścigów kon
nych w Enghien. Zagroziwszy urzędnikom i to 
warzyszącym im dwom policjantom użyciem 
broni, napastnicy zabrali 3 walizki, zawierające 
pieniądze i zbiegli czekającymi na nich dwoma 
samochodami. Przed tym przebili opony zaata
kowanego wozu. 

ooo 
Śmierć 3 osób pod gruzami 

domów 
Guise. — W godzinach popołudniowych obsu 

nęła się w Guise ziemia z pogórka, wznoszące
go się na wschód od starożytnego zamku. Przer
wawszy ciągnący się u podnóża pagórka mur 
na przestrzeni 40 m., ogromne bloki kamieni 
i ziemi wpadły na ulicę Chantraine, gdzie kom
pletnie zmiażdżyły 4 domy. Pod gruzami ich 3 
kobiety poniosły śmierć. Gdyby wypadek był 
wydarzył się w nocy, liczba ofiar byłaby więk
sza. Obsunięcie spowodowane zostało prawdo 
podobnie w następstwie odwilży i deszczów. 

Wyroki 
W  P e r p i g n a n .  —  W y r o k  ś m i e r c i  u s ł y s z a ł  

emerytowany pułkownik, d'Hers de Miquel, pre 
zes grupy „Collaboration" 

W  M o u l i n s .  —  Z a o c z n i e  s k a z a n i  z o s t a l i  n a  
śmierć Axel de Holstein, Franciszek Arnal i Ge
nowefa du Boys, dawniejsi współpracownicy 

francuskiego urzędu informacyjnego. 
Bćthune. — Józef Rewoliński, lat 44, ślusarz 

z Noyele8 sous Lens, otrzymał 2 lata więzienia 
za wypowiedzenia antyfrancuskie. Wymyślał on 
Polaków i Francuzów, którzy nie zgadzali się 
z jego wywodami i groził im denuncjacją u 
okupantów. 

— Gizela Martel spędzi 3 miesiące w więzie
niu za to. że wskazała Niemcom mieszkanie p. 
Thuillez, uchylającego się od obowiązkowej 
służby pracy. 

Ogłoszenia Drobne 
MATRYMONIALNE 

WDOWIEC, lat 63, poszukuje PANNY lub 
WDOWY do lat 58, w celu matrymonialnym, 
może być z 1 dzieckiem. Zgłoszenia z fotografią 
do Adm. „Narodowca" pod Nr. 74. 

Üiüza ORZESZKOWA 

Wesoła teoria 
smtaina s»i*afctvka 

I 
— Jakże pani na wsi czas przepędzała? ftów, ile gwiazd jest na niebie, luba, kocha-
— Połowę dni spędzałam przy fortepia- , na pani — brzmiała z innej strony odpo-

•62) (Ciąg dalszy). 
Panna Kornelia złożyła drobne rączki z 

rzewnym nader giestem, podniosła oczy aż 
do połowy przeciwległej ściany 1 wymkwi-
ła: 

— Kocham ją nad życie! 
— A jednak opuściłaś ją pani dla zamie

szkania w mieście — ciąg*nął doktór Wła
dysław. 

— Zastosowałam się w tem do woli ma
my — odrzekła piękność. 

A zarazem spuściła powieki tak, że z 
przed oczu doktora Władysława zniknęły 
całkiem dwie gwiazdy. 

W głosie zaś jej, gdy wymawiała ostatnie 
owe wyrazy, zadźwięczała uległość dziecka 
i słodycz gołębicy. 

Może doktór Wadysław zapragnął po
nownego ujrzenia tych gwiazd, które mu 
tak raptem znikły, bo wnet nowe zadał py
tanie: 

me — odrzekła panna Kornelia. 
i Doktór Władysław zamknął album, któ
re, rozwarte dotąd, leżało na jego kola
nach. 

! — Więc pani lubisz muzykę? — zapytał 
; jeszcze. 

Powieki podniosły się, złote gwiazdy bły
snęły znowu, a koralowe usta wymówiły 

— Kocham ją nad życie! 
Doktór Władysław położył album na sto

le i bliżej jeszcze przysunął się z krzesłem ; 
do gwiazd i ich właścicielki. 

Być może, iż szelest posuwającego się 
po dywanie krzesła doktora zwrócił uwa
gę pani prezesowej, bo latające jej oczy 
dłuższą nieco chwilę zatrzymały się na 
jego twarzy. 

— Jakiż rodzaj muzyki przekładasz pa
ni nad inne? — pytał doktór Władysław, 
patrząc na gwiazdy panny Kornelii. 

— Czy przyjaciel lubego, kochanego pa
na obszerną ma praktykę? — pytała zni
żonym głosem pani prezesowa, przechyla
jąc się bardzo blizko ku panu Witoldowi. 

— Przedewszystkiem podoba mi się mu
zyka przeszłości — odpowiedziała piękność. 

— Mój przyjaciel posiada tylu pacjen-

wiedź 
— Muzyka Wagnera wydaje mi się zbyt 

głośną i huczną — mówił doktór. 
— Przyjaciel lubego, kochanego pana wy

daje mi się człowiekiem bardzo zajmują
cym — ciągnęła pani prezesowa. 

— To prawda! muzyka Wagnera jest 
zbyt huczną, ale ile w niej czucia! — 

1 brzmiał kontraltowy głos młodej piękności, 
i — To najbardziej zajmujący człowiek z 
całego chrześcijaństwa — szepnął pan Wi
told. 

— Najulubieńszą moją operą był zawrze 
„Prorok" — przemawiał doktór. 

— Najżywszą, zawsze sympatję miewa
łam dla doktorów i tym podobnych ludzi 
— mówiła matka panny Kornelii. 

— A jakież jest zdanie pana o „Cyruliku 
Sewilskim" ? — pytała panna Kornelia. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Imprimerie 

Le Gérant: 

M. KWIATKOWSKI — LEN 

Travaux éxécutés par des ouvrier 
syndiqués: Travailleurs du Livr 

ù la C G T. 
Stanisław OSTOJAK — LEN 

Uchwały Konferencji 
Krymskiej 

(Dokończenie ze str. 1-szej) 
Wszyscy ci trzej mężowie stanu pozostali 

w granicach udzielonych im pełnomoc
nictw, niczego nie podpisał: ani nie przy
znali, coby im ktokolwiek mógł wziąć za 
złe. Mimo to zmuszono ich do ustąpienia 
i zastąpiono ich ludźmi, których Stalin — 
słusznie czy niesłusznie — uważa za naj
większych przeciwników swoich i Rosji w 
obozie polskim. Na manifestację londyńską 
odpowiedział więc uznaniem „komitetu lu
belskiego" rządem prowizorycznym. Jak 
Churchill i rząd angielski patrzeli na do
konane zmiany w Londynie, tego dowo
dem fakt, że rząd angielski żadnych sto
sunków z rządem p. Arciszewskiego nie u-
trzymywał. Do takiej sytuacji dopuszczo
no w decydującej dla Polski chwili! 

Jesteśmy mimo to przekonani, że Chur
chill podczas krymskiej konferencji prag
nął conajmniej zapewnić Polsce granicę 

Odry, bo ze zdaniem tym nie taił się w 
parlamencie angielskim. Zawiódł nas tutaj 
z pewnością przede wszystkim Roosevelt 
który — jak wiadomo — byl dotychczas 
głównym rzecznikiem odraczania ważnych 
zagadnień politycznych do końca wojny. 
Popierał go w tym względzie rząd p. Ar
ciszewskiego i jego przyiaciele. Spełniło 
się to, przed czym przestrzegał p. Miko
łajczyk. — a mianowicie, że wszystko, co 
dla nas bolesne i niepomys'ne, załatwi się 
już teraz, a wszystko, co byłoby dla^ nas 
korzystne, odroczy się do konferencji po
kojowej. Wiemy zaś naprzód, że na tej kon
ferencji, jedni z sympatii dla pokonanego 
wroga i pewnych rachub politycznych, inni 
z fałszywie pojętego pacyfizmu i niedoce
niania niebezpieczeństwa niemieckiego, bę
dą przeciwni przyznania Polsce granicy 
Odry i bę.tfziemy w tej sprawie głównie ska
zani na pomoc Ros ji or: z Church lia. 

Fałszywym bvło wvcią ;anie z prasy bry
tyjskiej i amerykańskiej g osów mniejszo
ści, izolacjonistów i innvch. które ustosun
kowywały się krytycznie do Rosji, ale na 
Zachodzie niczego, nawet Prus Wschod

nich nam przyznać nie chciały. Koła te bę
dą brały za złe Rooseveltowi, że zgodził 
się na linię Curzona, a będą bardzo zado
wolone, że nie ustalił linii Odry, jako gra
nicy zachodniej Polski. 

Gorzej jednak wygląda sprawa z pol
skiego punktu widzenia. Bowiem p. Arci
szewski imieniem obecnego rządu odrzu
cił publicznie granicę Odry, łudząc się wraz 
z epigonami sanacji, że w ten sposób coś 
uratuje na Wschodzie. Złudzenia mszczą 
się zawsze, ale straszną jest rzeczą, jeżeli 
za nie ma p'acić naród! 

Możemy usiąść między dwa krzesła! Nie
wątpliwie słuszność mieli cię, którzy stwier 
dzali, że co obecnie postanowi a Konferen
cja Krymska, zawarte było już w uchwa
łach moskiewskich i teherańskich za zgo
dą Roosevelta i, że bvli w grubym błędzie 
ci, którzy radzili nam liczyć na poparcie 
St. Ziednoczonych przeciw pretensiom Ro~ji 

Wskutek wszystkich tych błędów straci
liśmy wiele, bardzo wiele na skutek uchwał 
krymskich. Grozi nam jednak z wszvst-
kich podanych powyżej przyczyn, że stra
cić możemy jeszcze więcej, jeżeli wresz
cie nie nastąpi to, co już od katastrofy 
wrześniowei nastąpić bvło powinno: usu
nięcie zupełne od wszelkich wpływów na 
losy kraju tych, którzy się ustawicznie my
lili i niczego przewidzieć nie umieli. Ostrze
gali przed nimi ś. p. Ignacv Paderewski, 
Wojciech Korfanty i gen Sikorski. Pade
rewski już w r. 1937 w odezwie do naro
du i rządu polskiego (wydrukowanej wów
czas w '. Narodowcu") żądał ustąpienia ów
czesnego rządu, przepowiadając klęskę Pol
ski. Mimo. że wszystko się sprawdziło, co 
przepowiadał Paderewski, rządy pomajowe 
w Polsce maią w Londonie swoich przyia-
cióv i obrońców. Przymilkli oni po wrześniu 
"*939 r., lecz powoli odbudowali swe wpły
wy i im zawdzięczamy błędy i klęski. 

Trzeba nam więc odwrócić się od mar 
i marzeń szlacheckich, a powrócić do poli
tyki zdrowego rozumu chłopskiego, liczą
cego sie przede wszystkim z faktami 1 z 
rzeczywistymi siłami oraz z dobrze poję
tymi in+eresami narodu i państwa polskie
go które nakazują nam zrobić wszystko, 
co potrzeba, aby Polska odzyskała pełną 
niezawisłość i odbudowała stargane i spu
stoszone siły narodu polskiego, czynniki, 
bez których bylibyśmy bez przyszłości. 

Nie wolno nikomu w tej chwili nie do
ceniać strat, jakie Polska ponosi, ale jesz
cze gorzej będzie, jeżeli ból zamknalbv nam 
oezv na to, co w tej ciężkiej chwili zyskać 
możemy. * 

Stojąc na takim stanowisku, podykto
wanym troską naitrłebszą o przysz^ść na
rodu i państwa polskiego, uświadomić po
winniśmy sobie, że przeżywamy w tej 
chwili czasy, iakie przożvwał wielki bu
downiczy państwa polskiego, Bolesław 
Chrobry, pragnący granice zachodnie Pol
ski przesunąć nad Odrę i po za Odrę! Z 
dążenia tego wyrosło dz;eło. które prze
trwało 800 Tat! Powrót do polityki Bole
sława Chrobrego dvktuje nam dziś również 
troska o niezawisłość i bezpieczeństwo 
Polski. Widoki dla takiej politvki są dobre. 

Nie żądamy zagłady narodu niemieckie
go, ale domagać się winniśmy likwidacji 
Prus. Jeśli hasło to zajmie naczelne miej
sce w polskiej polityce zagranicznej, to 
sharmonizuje się ona wówczas z polityką 
tych narodôv/. które, podobnie jak my. ma
ją wszelki interes w likwidacji Prus. głów
nego sprawcy wojny i wszystkich prześla
dowań i strat, jakie poniósł naród polski. 


